Advanced Bionics

NEPTUNE™ spraakprocessor

Zwem als een vis en blijf horen

Kracht in prestatie en ontwerp

Of u nu graag een duik neemt in het zwembad, gaat surfen op zee op een

freestyle ontwerp

warme dag of gezellig met uw kind kletst tijdens de waardevolle ouder/kind-

•	Chic ontwerp geïnspireerd door populaire consumentenelektronica

momenten bij het nemen van een bad, de waterdichte processor Neptune

• Vele moderne kleuren om naar hartelust te combineren

zorgt voor optimaal genieten van horen tijdens deze belangrijke activiteiten.

• Twee zendspoelkeuzes: AquaMic en Universele zendspoel

Zeer gebruiksvriendelijk

Dankzij de flexibele draagstijlen van Neptune kunt u de processor dragen zoals

• Goed zichtbare en makkelijk te bedienen regelknoppen

u dat wilt: op de kleren, onder de kleren, in de broekzak, in het haar, ... - in het

•	IntelliLink™ veiligheidsfunctie ter voorkoming van verkeerde combinaties

zicht of liever discreet weggestopt - zonder dat dit het opvangen van geluid

van implantaat en processor

beïnvloedt. Door de unieke microfoonpositie in de zendspoel blijft de microfoon

• Visuele en akoestische waarschuwingssignalen

vrij en wordt het geluid te allen tijde goed opgevangen.

• Uitluistermogelijkheid
• Makkelijke verbinding met FM- en audioapparaten

Neptune is ontworpen voor de beste hoorprestaties in en rond het water en is ook

Neptune Connect bediening

compatibel met de meest geavanceerde hoortechnologie zoals AutoSound™,
ClearVoice™, HiRes Fidelity 120™ en HiRes™ Optima-geluidsverwerking. Ook

• Verwijderbare regelknoppen voor waterdicht, kindveilig gebruik

is de Neptune spraakprocessor compatibel met de Roger X receiver voor

• Directe toegang tot FM-, Roger - en audioapparatuur (europort ingang)

connectie met draadloze Roger accessoires.

Accessoires
•	T-Comm™ accessoire voor een natuurlijke plaatsing van de gepatenteerde
T-Mic™ en een ingebouwde luisterspoel
• Clip, tasje, lanyard, hoofdband, badmuts, armband, harnas

Oplaadbare & wegwerpbatterijen

met HiResolution Sound
TM

• Gevoed door één AAA-batterij
• Rendabele oplaadbare batterijen
• Handige wegwerpbatterijen

Built Kid Tough™ duurzaamheid
•	Alle weersomstandigheden, alle sporten, alle omgevingen, alle leeftijden,
Shinichi Kato, AB-gebruiker

alle levensstijlen

freestyle™ ontwerp

NEPTUNE™

kracht in ontwerp

Kracht in cijfers

Ontworpen voor alle leeftijden en levensstijlen, laat de
lichtgewicht Neptune u of uw kind de wereld horen met
Kleurkapje

Gebruiksgemak & Duurzaamheid

het comfort en de schoonheid van niets op het oor.
Alleen de Neptune geeft u de vrijheid om uw draagstijl

Bescherming tegen
binnendringende vaste stoffen

te kiezen - in het haar, op de arm, onder de kraag, in
de zak - dankzij een reeks flexibele accessoires.

Batterijdeksel

Of u de processor nu discreet wilt wegstoppen of juist

Waterdichte configuratie

wilt tonen met een breed scala aan moderne kleuren,
het freestyle ontwerp laat u het...

AAA wegwerp- of
oplaadbare batterij
Zendspoelkabel
aansluiting

		

Klasse: 	0 staat voor geen bescherming,
6 staat voor stofdicht.

Bescherming
tegen verschillende soorten vocht
		

Klasse:

0 staat voor geen bescherming,
8 staat voor bescherming tegen volledige
en langdurige onderdompeling in water.

dragen zoals u dat wilt!

Neptune batterijruimte

Europort voor
Roger X receiver/
FM-ontvanger

Sensitiviteitsknop

Volumeknop

Programmaknop

Neptune Connect

Aan/uit-knop met
ingebouwde LED

Directe audio input

Kleuren
Neptune
Connect
White

Black

Neptune Kleurkapjes

Uitluisterstand
Niet waterdichte configuratie

Alleen AB biedt maximale bescherming tegen vaste stofdeeltjes.
Onyx

Universele zendspoel (UHP
met ingebouwde microfoon
voor freestyle dragen van de
processor)

AquaMic (microfoon in de
waterdichte zendspoel)

Sand
Castle

Alpine
White

Carribean
Pirate

Electric
Green

Petrol

Dragon
Orange

Ruby

Vanity Pink

Princess
Pink

Alleen AB biedt de eerste volledig onderdompelbare processor
en microfoon ter wereld zonder nodige bescherming van extra
accessoires.

Neptune in de praktijk

Kabellengtes en kleuren

“
Op 8 mei 2003 ben ik geboren en toen ik
14 maanden oud was, kreeg ik hersenvlies-

Zwart

Wit

Beige

Bruin

Universele zendspoel (UHP)

AquaMic

Lengtes: 15 cm, 30 cm, 46 cm, 61 cm, 81 cm, 107 cm

Lengtes: 15 cm, 30 cm, 46 cm, 61 cm, 81 cm, 107 cm

onsteking. Na 5 dagen coma bleek dat ik volledig
doof was geworden. Mijn arts heeft me vrij snel
daarna geopereerd en ik werd de eerste in
Nederland die aan beide kanten een CI kreeg.
Na

de

operatie

moest

ik

opnieuw

leren

Zwart

Wit

Beige

Zwart

Bruin

Wit

horen, maar ook opnieuw leren lopen. Mijn
evenwichts
organen waren namelijk ook kapot

AquaMic

gegaan. En dat was best lastig. Van mijn

Lengtes: 15 cm, 30 cm, 46 cm, 61 cm, 81 cm, 107 cm

moeder hoor ik dat ik met mijn armen en

Draagopties

benen wijd liep om mijn evenwicht te bewaren.

Ze

heeft

toen

een

mini

fotograaf: Steven Bakker

rugzakje

voor me gemaakt waar beide processors in zaten. Alles was daardoor goed beschermd. Ik hoefde niet bang te zijn dat de
processors af zouden vallen en stuk zouden gaan. Met spelen en rennen was dat ook heel fijn. Maar ook op school en met sporten
kon ik net als alle andere kinderen volledig meedoen. Met de Neptune kan ik vrij bewegen zonder de zorg dat apparatuur

Met een reeks flexibele accessoires heeft u de vrijheid uw draagstijl te kiezen - in
het haar, op de arm, onder de kraag, in de zak.
Zwart

Het Neptune T-Comm™ accessoire levert de
natuurlijke plaatsing van de microfoon van de
T-Mic™ in de oorschelp voor de natuurlijke
plaatsing van bijv. de telefoon en een

Wit

ingebouwde T-Coil.

afvalt, kapot gaat en/of kwijtraakt. Ik zat eerst op voetbal en later op hockey, shorttrack en zeilen. Met hockey kwam ik in de
selectie, maar ook met zeilen ging het best goed. Twee jaar geleden werd ik gevraagd voor het Nederlandse Jeugdteam.

T-Mic

3 posities
programmaknop

Ik zit nu voor het tweede jaar in de Nederlandse Kernploeg Optimist en heb afgelopen jaar ook aan de Wereld Kampioenschappen
meegedaan. Dan is het wel heel prettig dat de Neptunes waterdicht zijn. Ik hoef me geen zorgen te maken dat de
microfoons

of

de

processors

nat

worden.

En

dat

is

maar

goed

ook,

want

het

kan

soms

best

heftig

te

keer

gaan.

Badmuts

Armband

Neptune Clip

Kijk maar op de foto waar ik met windkracht 7 op het IJsselmeer vaar. Ik ben daar kledder
nat, maar dat geeft niks.
vervormbare
retentiedraad

Op school gebruik ik solo apparatuur. Ik zit nu in de 2e klas van het VWO, haal goede cijfers en doe zelfs ook luistertoetsen mee. We

(standaard of klein

hebben wel de afspraak dat de resultaten daarvan niet meetellen, maar eigenlijk gaat dit ook best goed. Ik haal altijd voldoendes.

formaat)

En omdat ik goede cijfers haal, mag ik naar buitenlandse wedstrijden, ook als er geen vakantie is. Cooooool! Ha ha.“
Ties W. - bilateraal Neptune gebruiker

T-Comm

(keuze uit beige, dark
sienna of zilver)

Hoofdband

Neptune-tasje

Lanyard

Harnas

Ga voor

freestyle

™

Advanced Bionics AG

Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Switzerland
T: +41.58.928.78.00
F: +41.58.928.78.90
info.switzerland@AdvancedBionics.com

Advanced Bionics LLC

28515 Westinghouse Place
Valencia, CA 91355, United States
T: +1.877.829.0026
T: +1.661.362.1400
F: +1.661.362.1500
info.us@AdvancedBionics.com

Advanced Bionics Benelux
Laanakkerweg 4
4131 PA Vianen, Nederland
T: +31.88.600.88.80
F: +31.88.600.88.81

Sphere Business Park - Z3
Doornveld 122
1731 Zellik, België
T: +32.23.00.80.89
F: +32.24.68.19.82
info.benelux@AdvancedBionics.com
Voor informatie over andere AB-locaties, ga naar
AdvancedBionics.com/contact

Voor meer informatie over de voordelen van horen
met Advanced Bionics gaat u naar AdvancedBionics.com.

De AB-gebruikers, hun familieleden en vrienden die in deze brochure
staan afgebeeld, zijn niet gecompenseerd voor het gebruik van hun
afbeelding en verhalen in dit materiaal.

Afgebeeld op de voorpagina:
Poppy Kellmeyer, AB-gebruiker met haar broer
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